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International Master Course 
on Aging Skin (IMCAS) 
Paryż, 30 stycznia-2 lutego 2014

lek. med. Przemysław Styczeń

Gabinet Medycyny Estetycznej w Warszawie

Na prze∏omie stycznia i lutego
br. odby∏ si´, organizowany
co roku w Pary˝u, Âwiatowy

Kongres IMCAS (International Master
Course on Aging Skin) – cykliczna mi´-
dzynarodowa impreza szkoleniowa,
cieszàca si´ zas∏u˝onà renomà i og-
romnym zainteresowaniem lekarzy zaj-
mujàcych si´ medycynà estetycznà. Te-
goroczny, 16. ju˝ z kolei, kongres
trwa∏ od 30 stycznia do 2 lutego. Ob-
radowano w centrum kongresowym 
Le Palais des Congres de Paris pod 
has∏em: „Feed Your Science Craving”
– Zaspokój Swoje Pragnienie Nauki.
Dyrektorem naukowym kongresu, jak
co roku, by∏ znany chirurg plastyczny 
dr Benjamin Ascher z Francji.

IMCAS 2014 nale˝a∏ bez wàtpie-
nia do najwi´kszych i najwa˝niejszych
tegorocznych wydarzeƒ poÊwi´conych
medycynie estetycznej. Wzi´∏o w nim
udzia∏ oko∏o 4600 lekarzy, g∏ównie
dermatologów i chirurgów plastycz-
nych, z 92 krajów ca∏ego Êwiata. Pol-
sk´ reprezentowa∏o 44 lekarzy oraz
20 osób zg∏oszonych jako przedstawi-
ciele firm. Program naukowy, bardzo
bogaty i interesujàcy, zosta∏ opracowa-
ny przez oko∏o 350 naukowców. Wy-
k∏ady w wi´kszoÊci prowadzono w j´-
zyku angielskim i t∏umaczono symulta-
nicznie na j´zyk francuski i rosyjski.

Zaj´cia odbywa∏y si´ równolegle
w kilku salach konferencyjnych, nie-
mo˝liwe wi´c by∏o niestety uczestnicze-

nie we wszystkich sesjach. 
Pierwszego dnia do najciekawszych

punktów programu nale˝a∏ interaktyw-
ny warsztat plenarny „Injection Cada-
ver Workshop”, podczas którego mieli-
Êmy okazj´ Êledziç na jednym ekranie
dwa przekazy satelitarne w tym samym
czasie. Jeden obraz transmitowany by∏
z gabinetu zabiegowego, a drugi
z prosektorium. W gabinecie odbywa-
∏y si´ zabiegi medycyny estetycznej,
a w prosektorium preparowano odpo-
wiednie tkanki, aby umo˝liwiç widzom
poszerzenie wiedzy z anatomii okolic
poddawanych korekcji. Podczas ostat-
niej cz´Êci warsztatu wykorzystano
równie˝ technik´ endoskopowà, dzi´ki
której mo˝na by∏o obserwowaç to, co
dzieje si´ pod skórà. Uczestnictwo
w tym warsztacie da∏o mo˝liwoÊç za-
poznania si´ z bogatym repertuarem
technik stosowanych przy podawaniu
wype∏niaczy, autologicznej tkanki t∏usz-
czowej oraz toksyny botulinowej, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem najtrud-
niejszych okolic. 

Drugiego dnia podczas niezwykle
ciekawej tzw. Industry Tribune swoje
wyk∏ady zaprezentowali nie tylko leka-
rze, lecz tak˝e szefowie wiodàcych
firm z bran˝y medycyny estetycznej. 

Kolejnego dnia zaplanowano m.in.
ca∏odziennà sesj´ poÊwi´conà Europie
wschodniej (Eastern Europe Master-
class) oraz ciekawe warsztaty dotyczà-
ce przeszczepów tkanki t∏uszczowej. 

W trakcie kongresu wiele miejsca
poÊwi´cono procesom starzenia si´,
medycynie regeneracyjnej, komórkom
macierzystym, autologicznym prze-
szczepom t∏uszczu, wype∏niaczom, tok-
synie botulinowej oraz potencjalnym
powik∏aniom po zabiegach medycyny
estetycznej. Nie zabrak∏o prezentacji
nowych urzàdzeƒ oraz produktów, któ-
re znajdujà si´ dopiero w fazie badaƒ
klinicznych. Niektóre bardzo interesujà-
ce sesje, majàce charakter czysto prak-
tyczny, by∏y dodatkowo p∏atne. 

Sesjom naukowym towarzyszy∏a
rozbudowana ekspozycja, na której za-
prezentowa∏o si´ ponad 160 firm.
Najwi´ksze z nich przygotowa∏y swoje
sesje satelitarne. 

Kongres by∏ doskona∏à okazjà do
nawiàzania nowych i odÊwie˝enia sta-
rych znajomoÊci oraz oczywiÊcie do
kuluarowych dyskusji, a jego program
by∏ tak napi´ty, ˝e nie pozwala∏ na wy-
cieczki po Pary˝u (mimo sprzyjajàcej
i ciep∏ej pogody).

Trzeba przyznaç, ˝e tegoroczny 
IMCAS by∏ – jak zwykle zresztà – do-
skonale przygotowany, zarówno pod
wzgl´dem merytorycznym, jak i orga-
nizacyjnym. WÊród uczestników nie 
zabrak∏o wielu Êwiatowej klasy specja-
listów, takich jak Marina Landau (Izra-
el), Tatiana Pavicic (Niemcy), Irina
Khrustaleva (Rosja), Guy Magalon
(Francja), Daniel Cassuto (W∏ochy),
Sergio Escobar (Argentyna), Jonathan
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Sykes (USA), Igor Rudenko (Ukraina),
Joel Pessa (USA), Berthold Rzany
(Niemcy), Michael Kane (USA), Steven
Cohen (USA) czy Sydney Coleman
(USA). Wszystkich oczywiÊcie nie spo-
sób tutaj wymieniç.

Kongresy IMCAS organizowane sà
rokrocznie o tym samym czasie. W tym
roku wszyscy lekarze, którzy goÊcili
w zimowym Pary˝u, mieli mo˝liwoÊç
wzi´cia udzia∏u w losowaniu – trzy
osoby mia∏y szans´ wygraç uczestni-

ctwo w przysz∏orocznym kongresie bez
op∏aty rejestracyjnej. Bez wzgl´du na
to jednak, czy los by si´ do mnie
uÊmiechnà∏ czy te˝ nie, do Pary˝a za
rok i tak si´ wybieram, bo naprawd´
warto! 

Ciesząca się dużym zainteresowaniem
kongresowa wystawa ponad 160 firm
była doskonałą okazją do zapoznania
się z nowościami, a także świetnym
miejscem kuluarowych dyskusji.

W głównej sali wykładowej odbywały się najważniejsze
sesje naukowe kongresu. Podobnie jak na wszystkich
innych takich imprezach obowiązywał tu absolutny zakaz
fotografowania i nagrywania.

Jednym z najpopularniejszych stanowisk
wystawowych kongresu było stoisko pa-
ryskiej księgarni medycznej Mediteque.
Mimo zawrotnych cen książek, przeżywa-
ło ono stałe oblężenie.
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